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Районен съд гр.Мадан, като орган на съдебната власт е 

осъществявал правораздавателната си дейност през 2014г. в 
съдебен район, включващ две общини - Община Мадан,която е с 
44 населени места и население 13 317 жители и Община Рудозем 
с 22 населени места и 11 130 жители ,или с общо население в 
двете общини 24 447жители. През отчетната 2014 година 
работата на Районен съд гр. Мадан беше насочена към 
утвърждаване върховенството на закона и авторитета на 
съдебната институция, въвеждане на модерните стандарти в 
правораздаването, гарантиране на бързо, ефективно и 
справедливо съдопроизводство.Ръководени от посочените 
принципи и полагайки лични усилия и отговорност, работата на 
всички магистрати и съдебни служители в Районен съд гр. Мадан 
е насочена към защита на правата и законните интереси на 
гражданите,юридическите лица и държавата,към справедливо 
прилагане на законите спрямо всички и оптимизиране на 
административните процедури. 

Изминалата 2014г.беше доста трудна, но и успешна за съда. 
Както и в предходните отчетни периоди,така и през 2014г. 
Районен съд –Мадан продължи да работи в обстановка на 
продължаване на реформата в съдебната система с оглед 
повишаване професионализма , отчетността и ефектиновността , 
съобразно изискванията на Европейския съюз и обществените 
нагласи. През настоящата година магистратите и служителите за 
поредна година показаха, че работят с чувство за отговорност и 
се стремят да издигат авторитета на съдебната власт. Всички 
работиха усърдно с чувство за отговорност, въпреки 
натовареността си, поради което заслужават много добра оценка 
за положения труд. Независимо от постигнатите резултати 
стремежът ни е към подобряването на срочността и качеството на 
приключване на делата; повишаване на качеството на обслужване 
на гражданите, повишаване на доверието в съдебната система. 
 
  В Районен съд – Мадан  е създадена система за контрол 
относно постъпленията на съдебни книжа, образуването на дела, 
разпределението им по състави, както и своевременното им 
администриране. Последното дава възможност за осигуряване на 



  

бързо правораздаване, като по този начин се увеличава броя на 
делата,приключили в срок до три месеца от постъпването им в 
съда.За изпълнение на своите функции, съдиите от състава на 
Районен съд– Мадан се ръководят от закона, като вземат своите 
решения по вътрешно убеждение, основаващо се на 
предвидените в Конституцията на Р България, законите и други 
нормативни актове разпоредби. При изпълнение на задълженията 
си съдебните служители спазват стриктно нормативните 
разпоредби, като в отношението си с гражданите спазват 
принципите, установени в съответните правила за професионална 
етика. 
 Считам , че магистратите и служителите се справиха много 
добре със задълженията си и резултатите,които отчитаме за 
2014година са много добри. 

 
І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

  
През отчетната 2014г.,както и през предходната година 

Районен съд гр.Мадан работи в обстановка на промени,свързани 
с реформата в съдебната система. 

През изминалата 2014година утвърдения щат на Мадански 
районен съд е 17 души-Председател-1,Съдия в районен съд-
1,Държавен съдебен изпълнител-1,Съдия по вписванията-1 и 
съдебни служители-13.  

Правораздавателната дейност в съда се осъществяваше през 
отчетната година от Председателя на съда-Динко Хаджиев,който 
с решение на ВСС по протокол №48/30.10.2014г.е определен за 
изпълняващ функциите Административен ръководител-
Председател на Районон сед гр.Мадан. 

Кадровите проблеми продължиха  да се разрешават и през 
тази отчетна година  с командироване на магистратите от 
Окръжен и Районен съд гр.Смолян, с което проблемът се 
разрешава само временно,поради незаетия щат за районен съдия. 

Със заповед на Председателя на Окръжен съд гр.Смолян от 
09.12.2013г. до 10.03.2014г е командирована съдия Тоничка 
Кисьова.Със Заповед №95/04.03.2014г. на Председателя на 
Окръжен съд Смолян за периода от 10.03.2014г. до 10.06.2014г. е 



  

командирована съдия Зоя Шопова. От 10.09.2014г до 
10.12.2014г.със заповед №447/01.09.2014г. е командирована 
съдия Петя Оджакова от Районен съд гр.Смолян.От 16.12.2014г. 
до 16.03.2015г. със Заповед №657/13.12.2014г. е командирована 
съдия Гергана Кузманова от РС-Смолян.Със Заповед 
№167/11.04.2014г. на Председателя на Окръжен съд гр.Смолян е 
командирована съдия Гюлфия Яхова от РС Златоград за гледане 
на 30% от НАХ делата поради намаления състав на РС Мадан.  
Периодично за този период бе командирован и съдия Петър 
Маргаритов,както и съдия Ирина Кюртева за администриране и 
гледане на дела. 
 Съдия по вписванията към съда е Анна Андонова. 
 Държавен съдебен изпълнител е Албена Кехайова. 

През 2014г. в Районен съд гр.Мадан щатните длъжности за 
съдебни служители са 13 щата: административен секретар-1 
бройка , главен счетоводител -1, системен администратор-1 , 
съдебни секретари-2 бройки , съдебни деловодители-3бройки , 
една щатна бройка за съдебен секретар в съдебно изпълнителна 
служба, една щатна бройка за съдебен деловодител в съдебно 
изпълнителна служба,една щатна бройка призовкар , чистач- 1 
бройка и една щатна бройка работник по поддръжката. 

Считано от 26.03.2014г. е прекратено трудовото 
правоотношение с Пембе Джилянова, на длъжност “чистач” по 
взаимно съгласие поради навършване на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст.Съгласно решение на ВСС по протокол 
№10/06.03.2014г. и дадено съгласие от ВСС с протокол 
№20/15.05.2014г. на освободената длъжност „чистач” е назначена 
Светла Яворова. 

Съдебните служители притежават дългогодишен стаж в 
съдебната система и професионална квалификация за точно и 
ефективно изпълнение на служебните си задължения. При 
осъществяване на своята дейност те се ръководят от принципите 
на законност, отговорност, прозрачност, бързина, ефективност, 
лоялност и йерархична подчиненост съобразно изискванията за 
качествено обслужване на физическите и юридическите лица, 
както и професионалната етика на съдебните служители. През 
2014 г. съдебните служители не са взели участие в семинари и 



  

обучения, организирани от Националния институт на 
правосъдието,което следва да се отчете като слабост. 

През отчетната година, не са постъпвали сигнали за 
корупция, нередности и нарушения и няма налагани 
дисциплинарни наказания на съдебни служители. Няма прояви на 
неспазване правилата на етичния кодекс в съда и служителите се 
отличават със своята лична почтеност и професионална етика при 
вземането на решения и осъществяване на дейността 
си.Организацията на дейността е много добра. Отделните служби 
работят ефективно, при добро взаимодействие и 
координация,както по между си ,така също и с други институции. 
Дисциплината на работното място е много добра, а процесът на 
обслужване на гражданите е максимално оптимизиран. 
  

Съотношение между служители и магистрати. 
 

Брой служители 
по щат 

Брой магистрати 
по щат  

Съотношение 

13 2 6,5 
 

Съотношение между служители и съдии /в това число 
държавни съдебни изпълнители и съдия по вписванията/.  

 
Брой служители 

по щат   
Брой съдии /в т.ч. 
ДСИ и СВ/ по щат 

Съотношение 

13 4 3,25 
 

  За повишаване на общественото доверие и за да няма 
съмнения за корупция в Мадански районен съд е засилена 
прозрачността и откритостта в работата чрез електронно 
разпределение на делата, редовно осъвременяване на страницата 
ни в Интернет,кутия за сигнали до комисията на ВСС за 
корупция. Интернет страницата на Районен съд - Мадан, 
продължава да се актуализира ежедневно. Съгласно чл. 64 от 
Закон за съдебната власт и утвърдени "Вътрешни правила за 
организацията на публикуване на съдебни актове" в Районен съд - 
Мадан, се извършва незабавно публикуване на постановените 



  

съдебни актове по решени дела, както и всички влезли в законна 
сила съдебни актове при спазване изискванията на Закона за 
защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната 
информация. Извършва се публикуване и на друга актуална 
информация свързана с работата на съда - съобщения и обяви, 
графици на насрочените съдебни заседания, отчетни доклади за 
дейността на Районен съд – Мадан. Работата в канцелариите е 
организирана съгласно изискванията на  Правилника за 
администрация в съдилищата и за статута на съдебните 
служители.Съгласно този Правилник Мадански районен съд 
работи без прекъсване с цел бързото и коректно обслужване на 
гражданите. Сградата на Районен съд Мадан, в която се 
помещава и Районна прокуратура Мадан се охранява от двама 
охранители,които ползват плаващ график за почивка и на 
практика през цялото време сградата е охранявана,тъй като 
работят с непрекъснато работно време от 07.30ч.до 17.30ч. 
 

ІІ.ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛАТА 
 1. Организация по образуване и разпределение на 

делата. 
Постъпващите в съда книжа, по които се образуват 

дела, се приемат от службя дуловодство. Докладват се на 
председателя на съда още същия ден. Докладчиците по 
образуваните дела  се разпределят на случаен принцип в 
програма АСУД от Председателя на съда.Това разпределениe 
цели да се избегнат всякакви съмнения относно равномерното 
разпределение на делата между магистратите, от една страна и от 
друга, да бъде създадена прозрачност при определяне на съдията-
докладчик,изключваща съмнения за корупция.Съгласно дадени 
указания от ВСС към всяко новопостъпило дело се прилага 
протокол на хартиен носител от програмата за случайно 
разпределение на делата за извършеното разпределение. В съда 
не са обособени наказателни и граждански състави. При 
насрочване на делата съдията- докладчик стриктно спазва 
предвидените в процесуалните норми срокове.По дела, 
представляващи фактическа или правна сложност, както и в 
други изключителни случаи, не се е прилагал   чл. 252, ал. 2 от 
НПК, след писмено разрешение от председателя на съда.  



  

Във връзка с осъществяването на взаимодействие с органите 
на  досъдебното производство, ежемесечно се изготвя график за 
дежурства на съдии и съдебни секретари за извършване на 
предвидените процесуални действия през почивните и 
празничните дни. Заседанията се провеждат в 2 съдебни зали. В 
едната съдебната зала на Районен съд – Мадан работи система за 
аудио запис, с която се извършва звукозапис на съдебните 
заседания.Поради ограничения  бюджет не успяхме да закупим и 
втора система за другата съдебна зала. 

Чрез изготвени справки от информационната система за 
управление на делата , на интернет страницата на съда се 
публикува календар за насрочените дела за разглеждане за 
предстоящия месец. Всяка сутрин на информационните табла 
пред залата се обявяват насрочените за деня дела за разглеждане. 

 
2. Брой дела за разглеждане – постъпили и несвършени 

от предходен период /с процентно съотношение/. 
 
 През 2014 година в Мадански районен съд са постъпили 
като новообразувани 646 броя граждански и наказателни дела – 
или със 63 броя по вече в сравнение с 2013 година. 
 

1.Постъпления по граждански дела и тяхната динамика. 
През 2014година са постъпили като новообразувани 399броя 

дела, от които 394 броя дела и 5 получени по подсъдност. С 
останалите несвършени дела от 2013година -33 броя всичко са 
разгледани 432 броя граждански дела,като  са останали 36 броя 
несвършени дела в края на отчетния период. 

През 2013година са постъпили като новообразувани 361броя 
дела, от които 356 броя дела и 5 получени по подсъдност. С 
останалите несвършени дела от 2012година -37 броя всичко са 
разгледани 398 броя граждански дела,като  са останали 33 броя 
несвършени дела в края на отчетния период. 

През 2012година са постъпили като новообразувани 532броя 
дела, от които 519 броя дела и 13 получени по подсъдност. С 
останалите несвършени дела от 2011година -34 броя всичко са 
разгледани 566 броя граждански дела,като  са останали 37 броя 
несвършени дела в края на отчетния период. 



  

От тези 36 броя несвършени дела в края на 2014г. 22 броя са 
постъпили през месеците ноември и декември 2013г. и с оглед 
създадената процедура по ГПК/изпращане на исковата молба за 
отговор от ответника/тези дела практически не е било възможно 
да се приключат.  
                     
                                              

Сравнителен анализ за последните три години на гражданските 
дела 

 

Видове дела Година Висящи в 
началото 

на 
периода 

Постъ
пили 
през 

година
та 

Всичко 
за 

разглеж
дане 

Всичко 
свърш

ени 
дела 

Със 
съд. 

акт по 
същест

во 

Всичко 
прекра

тени 

Висящи 
в края 

на 
периода 

Граждански 
дела 

2012 34 532 566 529 466 63 37 
2013 37 361 398 365 317 48 33 
2014 33 399 432 396 342 54 36 

 

От горната таблица се налага един много важен извод, а 
именно, че останалите несвършени дела в края на всяка година за 
периода от 2012 до 2014г. почти се запазва и тези дела не са 
много. 

От горната таблица е видно,че в сравнение с 2013г. 
новообразуваните дела са се увеличили със 38 броя. 

 
 

Сравнителна диаграма за постъпилите на гражданските дела 

                            
 



  

Разликата в постъпленията в сравнение с предходната година е 
обусловена от факта, че постъпилите заповедни производства са 
малко по вече от предходната година. Причините за поддържания 
огромен брой постъпления на заповедни дела остават същите - 
финансова и икономическа криза, в която банки, търговци и 
физически лица масово пристъпват към събиране на вземанията 
си чрез заявления за издаване на заповеди за изпълнение. Отново 
следва да се подчертае, че работата на съдиите по 
администрирането на тези дела, представлява голяма част от 
ежедневната им работа – трудности при връчването на книжата, 
срокове по чл.47 ал.2 от ГПК, указания до заявителите за 
представяне на справки за адресна регистрация на длъжниците, 
произнасяне по многобройни молби за продължаване на срокове 
в тази връзка и снабдяване със съдебни удостоверения, следене 
на срокове за възражения срещу издадените заповеди, 
разпореждания за издаване на изпълнителни листи след влизане в 
сила на заповедите по чл.410 от ГПК, указания за предявяване на 
искове от заявителите при предявени в срок възражения от 
длъжниците, следене на срокове за предявяването на тези искове 
с оглед евентуалното обезсилване на постановените заповеди и 
т.н., и т.н. И към настоящия момент липсват законово уредени 
механизми за облекчаване на тази техническа дейност на 
съдиите, нито установени начини и средства за отчитане обема на 
тази дейност. 

Забелязва се значителен брой увеличение на делата по 
Закона за закрила на детето.През 2014г те са 31бр.,докато през 
2013г са 16бр. и през 2012г. са 6 бр. 

Увеличен е и броят на делата през отчетния период и по 
Закона за домашното насилие.През 2014г. са образувани и 
разгледани 11бр.дела,през 2013г. са 4 бр.и през 2012г. са 8бр. 
Сред често срещаните причини за прекратяване на тези дела 
отново се откроява оттеглянето на молбата след снабдяването със 
заповед за незабавна защита, с която очевидно се постига 
търсения от молителя резултат. Друга причина е, че това 
производство често се провежда преди или по време на висящ 
брачен процес между страните, при което с постановяване на 
привременни мерки в брачното производство или постигане на 



  

споразумение по реда на чл.49 ал.4 вр. чл.51 от СК молителят се 
дезинтересира от исканата защита от домашно насилие. 

И за настоящия отчетен период броят и движението на 
делата в МРС показва ясно, че случаите на забавяне са редки и то 
дължащи се основно на причини от обективен характер и 
съвпадат с тези посочени за предходни периоди, а именно: 
невъзможност за призоваване на страните в кратък срок, особено 
когато са с постоянен адрес извън съдебния район, при 
призоваването чрез залепване на уведомление, продължителен 
период за издаване на необходимите на страните документи от 
някои административни органи, опити на страни и процесуални 
представители да злоупотребяват с процесуални права.Някои  от  
отговорните за връчването на призовките длъжностни лица в 
малките населени места на територията на общината  не 
изпълняват стриктно задълженията си - не връщат своевременно 
отрязъците или неоформят съобщенията, призовките , 
обявленията и уведомленията по ГПК по надлежния ред, което 
налага връщането им за ново връчване с подробни указания и 
предупреждения за санкциониране на виновните длъжностни 
лица.   

Основните причини за отлагане на гражданските дела след 
второ съдебно заседание са основно от обективен характер, а 
именно: наличие на условията на чл. 142, ал.2 ГПК, неявяване на 
свидетели и вещи лица, несвоевременно внасяне на депозит по 
допуснати експертизи, искания на страните за допълнителни или 
повторни експертизи, конституиране на нови страни и трудности 
с тяхното призоваване, предявяване на допълнителни искове в 
гражданското производство и изменяване на иска по реда на 214 
от действащия ГПК в отсъствие на ответника.  Специално при 
делбените дела, които се отличават с най-голяма 
продължителност, обусловена от трите фази на делбеното 
производство, наред с изтъкнатите причини за забавяне на 
производството са и извършването на определени действия, 
свързани с получаване на становища от административни органи, 
извършването на експертизи и т.н. По делата, при които предмет 
на делба са реално поделяеми имоти, е необходим не малък 
период за изработване от съответните административни служби 
на проект за изменение на действуващия подробен устройствен 



  

план при урегулираните поземлени имоти или за изработване или 
одобряване от съответната ОС”З” на проект за реално поделяне 
на земеделските земи или гори. Друга причина за отлагане на 
гражданските дела е и тази,че по чл.200 от КТ се привличат като 
трети лица и дружествата на бившето „Горубсо”.  

Една от основните причини за отлагането на делата е 
работата с вещите лица.На практика работят само няколко вещи 
лица. Останалите отказват да извършват експертизи (дори 
предпочитат да бъдат санкционирани за това, но не и да работят 
по възложената им експертизата) и смяната на няколко вещи лица 
по едно дело затормозява процеса. Същевременно на тези 
няколко вещи лица се възлагат експертизи почти по всички дела 
и на тях физически не им е възможно да извършат всички в срок 
и да се явят по всички дела. Други причини за отлагането на 
делата се изразяват в следното:  нередовни искови молби, водещи 
до оставянето им без движение; невръщане на книжата по 
призоваването, особено от малките кметства; служебна 
ангажираност на защитниците по други дела; невнасяне в 
определените срокове на депозитите за работа на вещите лица и 
призоваването на свидетели и др.. 

От така изложените причини продължителността на делата  
не зависи от волята и процесуалното поведение на магистратите. 
Броят на неприключилите производства - постъпването на делата 
през последните дни  на годината и процесуалните срокове, 
уредени в новия ГПК,  предпоставят невъзможността за 
приключването на делата, в рамките на същата година. 

При насрочване на делата за първо съдебно заседание е 
имало тенденция това да стане в максимално кратък срок с цел 
приключване на всяко дело в инструктивните срокове. 

При отлагане на делата,те са били насрочвани за следващо 
съдебно заседание в разумен срок/до един месец/,като това е 
правено пак с горната цел.  

През отчетната 2014 година са разгледани най-много 
Облигационните искове-54 броя, искове по СК -47 броя, следват 
искове по КТ -14 броя, делби – 7 броя и вещни искове -4броя. 
Разгледани са други граждански дела общо 92броя ,от които по 
Закона за закрила на детето 31 броя и 11 броя по Закона за 
домашното насилие. 



  

През отчетната 2013 година са разгледани равен дял 
Облигационните искове-55 броя,и искове по СК -54 броя, следват 
искове по КТ -10 броя, делби – 7 броя и вещни искове -6 броя. 
Разгледани са други граждански дела общо 58броя ,от които по 
Закона за закрила на детето 16 броя и 4 броя по Закона за 
домашното насилие. 

През 2012 година са разгледани най-много Облигационните 
искове-56 броя,следват искове по СК -44 броя, искове по КТ - 38 
броя, вещни искове -14 броя и делби – 2 броя. Разгледани са 
други граждански дела общо 61 броя ,от които 8 броя по Закона 
за домашното насилие и 6 броя по Закона за закрила на детето. 

 

 
 

 
Отново както и през предходните години най-голям е делът 

на Облигационите искове от гражданските дела -54броя,55броя за 
2013г, 56 броя за 2012г., през 2011г. те са били 42 броя. От така 
изнесените данни е видно, че през годините се запазва броя на 
облигационните искове. 

 



  

 
 

Сравнителна диаграма за броя на облигационите искове 
за периода 2012-2014год. 

 
 

         
 
 
 
На второ място и  през 2014г са исковете по СК-47 броя от 

които преобладават бракоразводните дела -18броя, а за издръжка 
-13 броя.  

И през 2013г на второ място са исковете по СК-54 броя от 
които преобладават бракоразводните дела -21 броя,а тези за 
издръжка са 14 броя. 

На второ място и  през 2012г са исковете по СК-44 броя от 
които преобладават тези за издръжка -18 броя,а бракоразводните 
дела са 14 броя.  

 
 
 
 
 

 



  

Сравнителна диаграма на исковете по СК за периода 
2012-2014год. 

 

 
През 2014г.исковете по КТ са 14 броя,като за обезщетение 

по чл.200 от КТ са 11 броя и за отмяна на уволнение са 3 броя. 
През 2013г.исковете по КТ са 10 броя,като за обезщетение по 
чл.200 от КТ са 5 броя и за отмяна на уволнение са 2 броя За 
2012г.исковете по КТ са 38 броя,като за обезщетение по чл.200 от 
КТ са 3 броя.  

През отчетната година се запазва броят на делата за делба 7 
броя,като толкова са били и през 2013г. -7 броя,като през 2012г. 
те са 2 броя. 

През 2014г.вещните искове са 4 броя.През 2013г. те  са 6 
броя, в т.ч. 1 по ЗСПЗЗ. През 2012г. година вещните искове са 14 
броя, в т.ч. по ЗСПЗЗ -2 броя. През последните две години броят 
на вещните искове почти се запазва. 

 
  
 
 



  

 
 
 

Сравнителна диаграма за броя на исковете по КТ за 
периода 2012 -2014год. 

 
 Ръстът  при делата по чл.410 и чл.417 от ГПК е както следва:през 
отчетната 2014година са образувани  214дела, през 2013г. те са 
207 броя,като 4 са получени по подсъдност.През 2012г.са 
образуани 351броя, като 6 са получени по подсъдост.  В 
сравнение с 2013г се забелязва леко повишение на този вид 
дела.Делата по чл.410 и чл.417 от ГПК са приключвали на 100% 
за годината и в срок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Движение на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК и Закона за 
кредитните институции за периода 2012-2014г. 

 
 

 
От всички граждански дела за разглеждане 432броя , 396 

дела са решени, от които 386 броя до 3 месеца. От свършените 
дела 342 дела  са с решение и 54 броя са прекратени  по спогодба 
или други причини. Видно от данните се очертава трайна 
положителна тенденция, за приключване на все по-голям брой 
граждански дела в тримесечния срок. Същото се дължи на 
добрата подготовка и висок професионализъм на съдиите, умения 
да организират работата си, стриктно спазване на процесуалните 
срокове за насрочване и разглеждане на делата и приключването 
им в разумен срок.. В процентно съотношение това означава, че 
92 % от делата са решени.Считам,че този процент е много  добър 
показател за работата на съда.  
 
 2.Постъпления по наказателни дела и тяхната динамика. 
 

През отчетната 2014г.са постъпили като новообразувани 145 
броя наказателни дела и 102броя НЧД от досъдебното 
производство.С останалите 27 броя от 2013г. са разгледани общо 
274броя наказателни дела. 
 Внесени прокурорски актове  и осъдителни присъди за 
2014г  са: 



  

Внесени прокурорски актове 
/бр./ 

Осъдителни присъди /бр./ 

67 55 
 
 През 2013г.са постъпили като новообразувани 145 броя 
наказателни дела и 77броя НЧД от досъдебното производство.С 
останалите 18 броя от 2012г. са разгледани общо 240броя 
наказателни дела. 
 През 2012г.са постъпили като новообразувани 146 броя 
наказателни дела и 110 броя НЧД от досъдебното производство.С 
останалите 12 броя от 2011г. са разгледани общо 268 броя 
наказателни дела. 
 От тези данни е видно,че броят на наказателните дела през 
последните години се запазва. 
  
  

Сравнителен анализ за постъпленията за последните три години 
на наказателните дела 

  

Видове дела Година Висящи в 
началото 

на 
периода 

Постъ
пили 
през 

година
та 

Всичко 
за 

разглеж
дане 

Всичко 
свърш

ени 
дела 

Със 
съд. 

акт по 
същест

во 

Всичко 
прекра

тени 

Висящи 
в края 

на 
периода 

Наказателни 
дела 

2012 12 256 268 250 214 36 18 
2013 18 222 240 213 165 48 27 
2014 27 247 274 249 203 46 25 

  
 

По наказателните дела се забелязва една трайна 
положителна тенденция – организацията при насрочването , 
движението и приключването на наказателните дела , сроковете 
за привеждане на съдебните актове  в изпълнение е съобразно 
законовите срокове.Срокът от образуване на делото до 
постановяване на присъдата е 6 месеца за всички производства и 
считам, че това е много добър показател за постигната бързина в 
правораздаването. 

 
 

 



  

Постъпления по наказателни дела за периода 2012-2014г. 
 

 
 
През 2014г. броя новообразувани наказателни дела е 247 

броя.С останалите несвършени от 2013 година 27 броя общо са 
разгледани 274 броя наказателни дела и са останали в края на 
отчетния период 25  броя 

През 2013г. броя новообразувани наказателни дела е 222 
броя.С останалите несвършени от 2012 година 18 броя общо са 
разгледани 240 броя наказателни дела и са останали в края на 
отчетния период 27  броя 

През 2012г. броя новообразувани наказателни дела е 256 
броя.С останалите несвършени от 2011 година 12 броя общо са 
разгледани 268 броя наказателни дела и са останали в края на 
отчетния период 18 броя. 

Както и през предходните години  най-голям е броят на 
общоопасните престъпления 23 броя: от тях престъпленията в 
транспорта по чл.343 от НК-15 броя,отнемане на МПС по чл.346 
К-1брой  и 5 броя отглеждане на разстения и престъпления 
свързани с наркотични вещества – чл.354,354а ал5,354в ал.1 от 
НК. При този вид дела се забелязва лек спад в сравнение с 



  

2013г.,когато са 32 броя: от тях престъпленията в транспорта по 
чл.343 от НК-24 броя,отнемане на МПС по чл.346 К-1брой  и 7 
броя отглеждане на разстения и престъпления свързани с 
наркотични вещества – чл.354,354а ал5,354в ал.1 от НК,  а за 
2012г-29 броя: от тях престъпленията в транспорта по чл.343 от 
НК-17 броя,отнемане на МПС по чл.346 К-1брой  и 11 броя 
отглеждане на разстения и престъпления свързани с наркотични 
вещества – чл.354,354а ал5,354в ал.1 от НК.   

И тази година на второ място са делата за престъпления 
против собствеността – 13 броя, от които 9 броя са кражби.През 
2012г те са 14 броя, от които 9 броя са кражби. Делата за 
престъпления против стопанството са 9 броя , делата против 
личността  са 3 брой. От общият брой 274 НОХД за разглеждане 
са решени 249дела, т.е.91%. 

По отношение на делата от наказателно-частен характер се 
наблюдава лек спад спрямо предходните години . През 2014г са 
постъпили 2 броя НЧХД. През 2013г. са постъпили 6 броя 
НЧХД.През 2012г. са постъпили 5 броя НЧХД. 

През отчетната година са постъпили 12 броя дела по чл.78а 
от НК,и с останалите от 2013г. 2 броя са разгледани 14 броя,от  
които 13броя са приключени в края на отчетния период и 1 брой 
е останало. 

 
През 2013г са постъпили 8 броя дела по чл.78а от НК,и с 

останалото от 2012г. 1 брой са разгледани 9 броя,от  които 7 броя 
са приключени в края на отчетния период и 2 броя са останали. 

През 2012г. са поспътили и разгледани 12 броя дела по 
чл.78а от НК. 

През 2011г година са постъпили и разгледани 4 броя дела по 
чл.78а от НК.През 2010г. са постъпили 2 броя дела по чл.78а от 
НК и с останалото 1 дело от 2009г. общо са разгледани 3 броя 
дела, които са приключили  в края на отчетния период.  

През 2011г.и 2010г. броят на делата по чл.78 „А” от НК е по-
малък, тъй като през изминалите години за престъпленията по 
чл.343 „б” от НК се внасяха от РП Мадан предложения по чл.78 
„А” от НК, а след това започнаха да се внасят с обвинителни 
актове. 

През отчетната година са разгледани и 5 броя по УБДХ.  



  

Броят на НЧД от досъдебното производство през 2014г. са 
102 броя новообразувани, от които 46 разпити пред съдия,13броя 
дадени разрешения за претърсване и изземване и други дела 43 
броя. 

Броят на НЧД от досъдебното производство през 2013г. са 
77  броя новообразувани, от които 51 разпити пред съдия,18 броя 
дадени разрешения за претърсване и изземване и други дела 8 
броя. 

През 2012г броят на НЧД от досъдебното производство са 
111 броя-110 броя новообразувани и 1 брой останало от 
предишен период, от които 76 разпити пред съдия,20 броя дадени 
разрешения за претърсване и изземване и други дела 15 броя. 

За 2011г. броят на НЧД от досъдебното производство са 105 
броя-104 броя новообразувани и 1 брой останало от предешен 
период, от които 83 разпити пред съдия,16 броя дадени 
разрешения за претърсване и изземване и други дела 6 броя.През 
2010г. този вид дела са 97 броя. 

Налага се изводът, че през 2014г  година в сравнение с 
предходната година е налице увеличение  на броят на НЧД. В 
рамките на ЧНД основен дял заемат тези по оказване на съдебно 
съдействие на органите на досъдебното производство (разпити 
пред съдия, одобрения и разрешения за извършване на 
претърсване и изземване. 

През отчетната 2014г. са образувани и 75 броя дела от 
административно наказателен характер. С останалите 11 броя от 
2013 г са разгледани общо 86 броя дела, като 76 от тях са решени 
и 10 броя са останали като несвършени в края на отчетния 
период,тъй като са внесени в началото на м.декември и няма 
технологичното време и срокове за приключването им до края на 
годината.Това означава, че 88% от тези дела са решени. Очертава 
се тенденция за увеличаване броя постъпили АНД и по-
специално на тези от тях, които се образуват по жалби срещу 
наказателни постановления. Следва да се отбележи, че се 
увеличават сложността и разнообразието в рамките на тази група 
дела 

През 2013г. са образувани и 69 броя дела от 
административно наказателен характер. С останалите 8 броя от 
2012 г са разгледани общо 77 броя дела, като 66 от тях са решени 



  

и 11 броя са останали като несвършени в края на отчетния 
период.  

През 2012г. са образувани 70 броя дела от административно 
наказателен характер. С останалите 3 броя от 2011 г са 
разгледани общо 73 броя дела, като 65 от тях са решени и 8 броя 
са останали като несвършени в края на отчетния период.  

През 2014г. са разгледани 9 броя дела за принудителни 
медицински мерки,като 7 броя са новообразувани и 2 броя са 
останали от предходната година. 

През 2013г. са разгледани 5 броя дела за принудителни 
медицински мерки.През 2012г. са разгледани 6 броя. От 
изнесените данни е видно , че за последните три години ,през 
2014г са разгледани най-много такива дела. Процедурата 
въведена от Закона за здравето, макар в съкратени срокове е 
сравнително тромава. В идеалните случаи делата се решават 
в две съдебни заседания. Естеството на производствата и 
обстоятелството, че в повечето от случаите предложените за 
настаняване и лечение лица действително страдат от 
психични заболявания често водят до отлагане на делата. 
Подобни участници в съдебните производства са 
безкритични към състоянията си и не се явяват по своя воля в 
съда, което води до постановяване принудителното им 
водене. Описаните обстоятелства са причина за най- честите 
отлагания на този вид дела.Следва да се добави и 
невъзможността на вещото лице да идва в РС Мадан във 
всеки от дните от седмицата,тъй като е на работа в ЦПЗ 
„Смолян”. Независимо от въведения принцип за случайния 
подбор на вещите лица, специалистите психиатри в нашия 
съдебен район са недостатъчни и предимно един психиатър 
извършва такива експертизи. Посоченото обстоятелство 
създава и неудобства за съда. От край време медиците не 
спазват стриктно разпоредбите на ЗЗ, особено в хипотезата 
на чл.154 ал.ІІІ. В нито един от случаите не е имало заповед 
на Главния лекар на болничното заведение за задържането на 
лицето имащо нужда от определени медицински грижи. 
Увеличеният  брой на този вид дела, налага извода, че не се 
вземат предвидените по ЗЗ мерки за опазване психическото 



  

здраве на хората преди да се предприеме процедурата по 
задължително настаняване за лечение.      

 От общия брой сършени наказателни дела-249, решените 
със съдебен акт по  същество са 203 броя,прекратените 
производства са 46 броя, от които приключилите със 
споразумение по чл.381-384 от НПК дела са 26 броя  и 20  броя  
са  прекратени по други причини.  

Съдените лица през 2014 година са 59 , от които 5 са  
оправдани.Така осъдените лица са 54. 

 
Влезли в сила присъди  и  осъдените  лица за 2014г. са :  

Влезли в сила присъди /бр./ Осъдени лица /бр./ 
54 54 

 
Оправдателните присъди са 5 броя и са по следните дела и 

причини: 
№ 
по 
ред 

№ на дело причини 

1. НОХД№72/14г Недоказано обвинение 
2. НОХД№89/13г Недоказано обвинение 
3. НОХД№117/13г. Недоказано обвинение 
4. НОХД№164/13г. Недоказано обвинение 
5. НЧХД№110/13г Недоказано и неоснователно обвинение 

 
Съдените лица през 2013 година са 66 , от които 4 са  

оправдани.Така осъдените лица са 62. 
През 2012 година осъдените лица  са 56 ,от които 1 е 

непълнолетен. 
От така изложените цифри е видно, че броят на осъдените 

лица през 2014г е леко намалял  в сравнение с  2013г и 2012г. От 
осъдените лица 3 души са получили наказание „лишаване от 
свобода”, което да изтърпят реално до 3 години. Наказание 
„лишаване от свобода условно” са получили 24, а „глоба” са 
получили 17. Наказанието „Пробация” е наложено на 9 
подсъдими. 



  

През отчетната 2014г. в Районен съд – Мадан не са 
постъпили наказателни дела, които да отговарят на критериите за 
значим обществен интерес, поради което такива не могат да 
бъдат отчетени. 

 
 ІІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
И през 2014 година разглеждането на делата е ставало при 

стриктно спазване на законовите и инструктивни срокове. По 
гражданските дела, от общо свършените  396 броя дела,  386 броя 
са разгледани до три  месеца и 10 броя над три месеца. 

 По наказателните дела от свършените 249 броя, 238броя  са 
разгледани до три месеца  и 11 броя над три месеца.   

Изготвянето на съдебните актове е ставало в срок, като няма 
изготвени съдебни актове извън законовите срокове,освен едно 
НОХД №117,което е образувано 10.06.2013г, решено е  с присъда 
на 14.03.2014г,а мотивите са постановени 04.08.2014г.,т.е. над 6 
месеца от съдия Янков.  

Общият брой на свършените дела за всеки съдия е както 
следва : 

За съдията Хаджиев – 251 броя граждански дела и 191 броя 
наказателни дела. Провел е 40 броя разпити и е дал разрешение за 
11 броя претърсвания. 

Съдията Маргаритов е приключил 8 броя граждански и 10 
броя наказателни дела. Провел е 2 броя разпити и е дал 
разрешение за 2 броя претърсвания. 

Съдията Оджакова е приключила 39 броя граждански и 
2броя наказателни дела. Провела е 1 брой разпит.  
      Съдията Шопова е приключила 62 броя граждански.     
      Съдията Кюртева е приключила 1брой гражданско и 9 броя 

наказателни дела. Провела е 3 броя разпити. 
        Съдията Славчева е приключила 1 брой наказателно дело.  
        Съдия Кисьова е приключила 30броя граждански дела.  

Съдия Яхова е приключила 1 гражданско и 34 наказателни 
дела. 

Съдия Кузманова е приключила 4 броя граждански дела и 1 
наказателно дело. 

Съдия Янков е приключил 1 наказателно дело. 



  

Прекратените дела през 2014г. и причините за прекратяване 
им са както следва: 

 
Прекратени 

дела 
Общ 
брой 

Причини за прекратяване 

Граждански 
дела 

 
54 

-по спогодба; 
-поради оттегляне на иска или молбата; 
-изпратени по подсъдност на друг съд 

Наказателни 
дела 

 
 

46 
 

-по споразумение; 
-изпратени на друг съд по подсъдност; 
-изпратени на РП-Мадан по 
компететност 
-при НАХД-просрочване на жалбата  

 
Действителната натовареност на съдиите от Районен съд 

гр.Мадан  през 2013г. е следната: 

Брой дела 
за 

разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

Брой 
съдии - 

по ЩАТ 

Брой 
съдии - 
ЗАЕТА 

численост 

Отработени 
човекомесеци 

Действителна 
натовареност 

Към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършените 

дела 

706 645 2 1 24 29,42 26,88 
 

Обжалваните дела за 2014година са 33 броя. 
На съдията Хаджиев са обжалвани 16 броя  дела ,от които   

10 броя са потвърдени ,2 са отменени изцяло    и 4 броя  са 
отменени в една част за разноските.Тези дела са заповедни 
производства,където първата инстанция не може да променя 
разноските по чл.410 от ГПК. 

На съдията Маргаритов е обжалвано 1 брой и е 
потвърдено.  

 На съдията Шопова са обжалвани  11  дела от които   8 
броя са потвърдени и 3 броя  са отменени в една част.  
          На съдия Яхова са обжалвани 5 броя дела, от които 4 са 
потвърдени и 1 брой е отменено. 
 
 



  

От така изнесените данни е видно: 
 

Резултат от 
въззивна 
проверка 

Граждански дела 
/бр./ 

Наказателни дела 
/бр./ 

Потвърдени 11 12 
Изменени 7 - 
Отменени 1 2 
общо 19 14 
 

Като се има в предвид високият процент на приключване на 
делата -92% от гражданските , 91 % от наказателните дела , 
високият брой граждански  и наказателни дела приключени в 
тримесечния срок , обстоятелството, че няма просрочени съдебни 
актове, с изключение на мотивите по посоченото наказателно 
дело и много високият брой дела от обжалваните, които са 
потвърдени , считам,че 2014г. е била много успешна за Районен 
съд гр.Мадан що се касае  до правораздавателната дейност. 

Като се има в предвид и високото качество на обслужване 
на граждани,страните по делата и техните представители , а също 
така и липсата на оплакване от работата на служителите, считам, 
че анализираните резултати дават основание да се приеме, че 
през изминалия период в дейността на Мадански районен съд, е 
запазена положителната тенденция от последните години, за 
точно, качествено и срочно изпълняване на задълженията 
свързани с образуване, движение,администриране и приключване 
на делата. Усилия в тази насока са положили както магистратите 
така и съдебните служители. 

Поради всичко това Председателя на Районен съд Мадан 
изказва личната си благодарност на целия колектив. 
 

 
 
 
 
 
 



  

ІV.СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
През отчетната 2014г. са постъпили като новообразувани 64 

броя изпълнителни дела,от които юридически-31 броя за сумата 
2 180 694 лева, в полза на граждани 33 броя за сумата 351 790 
лева. С останалите от предишния период 957 броя за сумата от 
19 118 605лева  или общо 1021 броя дела за сумата от  21 651 089 
лева.Общо свършените дела през 2014г. са 261 броя за сумата от 
750 312лева.Останали несвършени изпълнителни дела в края на 
годината са 760 дела за сумата от 17 906 334лева. 

През отчетната 2013г. са постъпили като новообразувани 
139 броя изпълнителни дела,от които юридически-88 броя за 
сумата 956 592 лева, в полза на граждани 51 броя за сумата 300 
694 лева. С останалите от предишния период 885 броя за сумата 
от 18 672 728лева  или общо 1024 броя дела за сумата от  19 930 
014 лева.Общо свършените дела през 2013г. са 67 броя за сумата 
от 1 057 747лева.Останали несвършени изпълнителни дела в края 
на годината са 957 дела за сумата от 19 118 605лева. 

През 2012г. са постъпили като новообразувани 161 броя 
изпълнителни дела,от които юридически-79 броя за сумата 2 221 
567 лева, в полза на граждани 82 броя за сумата 321 953 лева. С 
останалите от предишния период 759 броя за сумата от 16 866 
312 или общо 920 броя дела за сумата от 19 409 832 лева.Общо 
свършените дела през 2012г. са 35 броя за сумата от 877 
240лева.Останали несвършени изпълнителни дела в края на 
годината са 885 дела за сумата от 18 672 728лева.  

От гореизнесените данни се налага извода, че намалелия 
брой на постъпилите изпълнителни  дела през отчетната година е 
в следствие от влизане в сила на закона за частните съдебни 
изпълнители и преминаване на част от делата към тях,както и с 
ограничена платежоспособност. Когато длъжникът не разполага с 
имущество и това предварително е известно на кредитора, 
последния не прибягва да образуване на изпълнително дело. 

 
 
 
 
 



  

Сравнителна диаграма за броя на изпълнителните дела 
за периода 2012-2014год. 

 
 

 
V. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 
 
Справка за образуването, движението и приключването на 

преписките и делата,постъпили при съдия по вписванията при 
Районен съд гр. Мадан за 2014г. 

 
 

№ по 
ред 

Преписки, дела, определения и разпореждания БРОЙ 

1 Общо постъпили преписки по заявления за вписвания, 
отбелязвания и заличавания  

753 

2 Нотариални дела 355 
3 Канцеларски дела  391 
4 Определения за отказ за вписване 7 
5 Определения за отказ за вписване-обжалвани 0 
6 Определениа за отказ за вписване-потвърдени 0 
7 Определения за отказ за вписване-отхвърлени 0 
8 Разпореждане за вписване 746 
9 Разпореждане за отбелязвания и заличавания 55 



  

10 Разпореждания за издаване на удостоверения за 
вписване, отбелязване и заличаване 

80 

11 Разпореждания за издаване на справки към държавни 
органи 

120 

12 Разпореждания за издававе на преписи от наличните в 
архива 

278 

13 Обявени саморъчни завещания от наличните в архива 0 
14 Оттеглени саморъчни завещания от наличните в архива 0 
15 Издадени преписи от саморъчни завещания  

 
 VI.БЮРО СЪДИМОСТ 
 При отчитане работата на съда не бива да се отминава и тази 
на Бюро „Съдимост”.В Районен съд гр.Мадан тя е организирана 
по начин, който максимално да улеснява гражданите.Въведената 
и функционираща програма  АИС”Бюра съдимост”  позволява 
обмена на информация между бюрата за съдимост на районните 
съдилища, Централно бюро съдимост  и Прокуратурите да става 
сравнително бързо и свидетелствата за съдимост се изготвят в 
срок.В процеса на работата възникналите проблеми се 
отстраняваха своевременно, с помощта на специалистите,създали 
програмата и системния администратор.Наличието и активното 
използване на съществуващата електронна поща прави възможно 
да се правят справки и издават свидетелства и на лица,които не са 
родени на територията на съдебния район. 
 През 2014г. в Районен съд гр.Мадан са издадени 1947 броя 
свидетелства за съдимост и 310 броя справки за съдимост.  

 
VII.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
Сградата  в която се помещава Районен съд гр.Мадан е  

модерна съдебна палата. 
Внедряването на съвременни информационни технологии в 

помощ на дейностите в съдилищата е особено важен фактор за 
успеха на съдебната реформа в Република България. 

 С наличната  техника и програмни продукти техническата 
обезпеченост на съда е на много добро ниво, което  води до 
протичането на един нормален работен процес на магистрати и 



  

съдебни служители.Всички работни места са окомплектовани с 
компютри и принтери, съдебната зала е оборудвана с озвучителна 
и звукозаписна система. 

Използването на програма за случайно разпределение на 
делата позволява разпределението им както по характер и обем, 
така и по трудност, което води до относително изравняване на 
професионалното натоварване на съдебния състав. 

Всички съдии и служители, от всяка служба в Районен съд 
Мадан  са обединени в единна компютърна мрежа.По този начин 
достъпът до справочната информация, трансферът на документи, 
осъществяването на комуникации между работните станции се 
свежда до рутинна  операция. 

С използването на деловодния софтуер за управление на 
делата се гарантира високо ниво и ефективност при управлението 
на делопотока,оптимизиране на работния процес на служителите, 
подобряване взаимодействието между съдилищата и улеснява 
достъпа на обществеността до Районен съд Мадан. 

В изпълнение на чл.64 от Закона за съдебната власт 
постановените съдебни актове се публикуват незабавно на 
интернет страницата на съда. 
Колективът на Районен съд Мадан е изключително добре 
организиран и с добра квалификация, всеки служител познава 
трудовите си функции, притежава необходимите умения и 
изпълнява отлично професионалните си задължения.  

Съзнавайки своето призвание, отстоявайки в работата си 
принципите на независимост, безпристрастност и обективност, 
магистратите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по 
вписванията и съдебните служители при Районен съд Мадан, 
създават условия за повишаване на доверието на обществото в 
съдебната ни система. 

В Районен съд Мадан са създадени добри традиции, 
организацията на работа е  много добра, техническото 
оборудване също е на необходимото ниво.Възникналите 
проблеми в хода на работата се обсъждат на общи събрания на 
служителите с цел стриктно спазване на принципите и 
разпоредбите на Правилника за Администрацията в съдилища.  

 
 



  

Приоритет в работата на съдиите е качеството на 
правораздавателната дейност с оглед точно и еднакво прилагане 
на закона спрямо всички и спазването на законоустановените 
срокове за насрочване, разглеждане и приключване на 
възложените им дела. 

Председателят на РС Мадан благодари на всички съдии и 
служители в съда за вложеното старание и постигнатите много 
добри резултати през 2014г. 
 
 

  И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ РАЙОНЕН СЪД : 

      ДИНКО ХАДЖИЕВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


